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  األميرآية                                              أنشطة مقبلة في 

 
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقي   التعليم في   تكافؤ الفرص في :  محاضرة •

بيروت إلى    الجامعة األميرآية في   دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في
جامعة فرجينيا تك والباحث    أستاذ االقتصاد في   إصفهاني،   محاضرة وحوار مفتوح مع دجافاد صالحي

منطقة الشرق األوسط    التعليم في   حول تكافؤ الفرص في   مؤسسة بروآنغز،   غير المقيم في   الرئيسي
مبنى    القاعة ب في   د الرابعة بعد الظهر فيعن   شباط الجاري 22   يوم األربعاء   وشمال أفريقيا وذلك

   . والمحاضرة باإلنكليزية .  وست هول
  

  سوريا   في   غير ربحي   إنشاء مرآز أبحاث :  محاضرة •
يلقيها مؤسس مرآز    دعا معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية إلى محاضرة باالنكليزية

شباط    23   وذلك عند الثانية عشرة من ظهر الخميس   ور نادر قباني،سوريا الدآت   أبحاث التطوير في
  .    الجاري

والدروس    التحديات والنجاحات، :  سوريا   في   غير ربحي   والمحاضرة بعنوان إنشاء مرآز أبحاث 
   ". ضوء األزمة المستمرة   المستخلصة واالتجاهات المستقبلية في

  

   " تراتيل رحمة " : حي   تراثي   حفل إنشادي •
الجامعة إلى الحفل    في   الجنوبي   الثقافي   دعا النادي   محمد وأسبوع الوحدة اإلسالمية،   بمناسبة والدة النبي

العطار وفرقته    يقدمها علي   وهو باقة من التواشيح والمدائح "  تراتيل رحمة "  الحي   التراثي   اإلنشادي
تباع البطاقات    هول،   األسمبلي   في   شباط الجاري،   23   من مساء الخميسوذلك عند الرابعة والنصف 

  064657-70.   االستعالم على الرقم .  قرب وست هول
  

 تطور تكنولوجيا الهاتف النقال وغيمة االنترنت :  ندوة •
إلى ندوة حول     روتبي   الجامعة األميرآية في   الجمعية العالمية لخريحي   دعا فرع الهندسة والعمارة في

  رئيس قسم التسويق في   يتكّلم فيها السيد رأفت منال، (  االتصاالت تتناول تطور تكنولوجيا الهاتف النقال
وذلك    ، ) سيسكو سيستمز   النظم في   آبير مهندسي   ويقدمها محمد الهاشمي (  وغيمة االنترنت   ، ) شرآة ألفا 



الجامعة    فرع الهندسة في   قاعة المحاضرات في   في   شباط الجاري،   23   عند السادسة من مساء الخميس
   . والندوة باإلنكليزية .  بيروت   األميرآية في

  

  للبحوث الطبية   الثاني   اليوم السنوي •
آز قاعة محاضرات مر   في   شباط الجاري،   25    يوم السبت   للبحوث الطبية   الثاني   سيقام اليوم السنوي

المقاربات المتعددة التخصصات إلى االآتشاف  "  وموضوع هذا العام هو .  هوستلر للنشاطات الطالبية
  ".   العلمي

   . والمداوالت باإلنكليزية 
   : ويهدف هذا الحدث إلى

وعرض البحوث األساسية الطبية الحيوية    توفير منبر للجمع بين الباحثين من آليات الجامعة المختلفة،  - 
   . بيروت   الجامعة األميرآية في   يتم تنفيذها في   التي

   . الجامعة   بين مختلف الباحثين في   توفير بيئة فكرية للتبادل العلمي   - 
وتعزيز    ية،وزمالء ما بعد الدآتوراه والباحثين المبتدئين لتقديم نتائجهم العلم   توفير منبر للطالب،   - 

   . بيروت من الباحثين   التعاون داخل أسرة الجامعة األميرآية في
  

  الطب المصّنع والمسّوق والمادي :  محاضرة •
إلى محاضرة     " برنامج سليم الحص لألخالقيات األحيائية واالحتراف   في "  شؤون أخالقية "  دعت مبادرة

عند الواحدة    يلقيها الدآتور إسماعيل سكرية، "  والمادي   مسّوق،وال   الطب المصّنع، "  باالنكليزية بعنوان
   .  المرآز الطبي   في   101   الغرفة اس بي   في   شباط الجاري،   27   يوم اإلثنين   ظهرًا،

  

 آهف أفالطون الرقمي؟ االنتفاضات العربية ومعارك التمثيل؟ :  محاضرة •
محاضرة    يقّدم مروان آريدي   ات واألبحاث األميرآية،بدعوة من مرآز الوليد بن طالل للدراس

عند السادسة مساء  "  آهف أفالطون الرقمي؟ االنتفاضات العربية ومعارك التمثيل؟ "  باالنكليزية بعنوان
   . القاعة سي   وست هول،   شباط في   28   الثالثاء

  

 النووي   اطيسيالرنين المغن   أحدث التقنيات والمنهجية في :  حلقة دراسية •
أحدث التقنيات والمنهجية  : " بعنوان بيروت حلقة دراسية   الجامعة األميرآية في   تعقد دائرة الكيمياء في

عند الرابعة بعد ظهر    من شرآة بروآر بيوسبين،   يقدمها آالن هولو،   ، " النووي   الرنين المغناطيسي   في
   . 101الغرفة   دائرة الكيمياء،   في    شباط الجاري،    29   األربعاء

  
  
  

 



  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   8000   حواليمن    طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  مية منتضم هيئة تعلي 

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   ا الطبيمرآزه   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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Website: www.aub.edu.lb 
Facebook: http://www.facebook.com/aub.edu.lb 
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